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Stempel-og gebyrfri ih. t. § 33
i 1. nr. 140 af 7. maj 1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for
Vejle amt.

'redningsdeklaration.

Underskrevne Glud-Hjarnø sogneråd indgår herved på for at bidrage
til at værne 011 Glud kirkes :friebeliggenhed, at nedennævnte areal af
den mig tilhørende ejendom matr. nr. 2~ at Glud by og sogn (skolelodden)
fredes som nedenfor anført.

Arealet beskrives slledes:
indenfor enDet areal, der ligger lltallt8øa afstand af 3 m tra kirkegårdsdi-

gets fod..
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der må ikke anbringes

transformatorstationer, telefon-eller te1egrafmaster, skure, udsalgsbo-
der, vogne til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Der torb6ho1des ret til at bevare, eventuelt restaurere den nu-
værende bebyggal8e~

For :!redningen ydes intet vederlag.
Denne fredningedeklaration må lyses på min ejendom matr. nr. 2a-

G1ud og de matr. nre .., i torbindelse med hvilke den er noteret som sam-
let ejendOll.

Fltaleretten ti~kommer fredningsnævnet for Vejle amt og menigheds-
rådet for Glud hver for sig.

Glud, den 4/12 1952.
Sognerldets tormand bek:nlfter ved sin underskrift, at saatlige

rådets medlemmer har underskrevet nærværende fredningsdeklaration.
Svend Jreder1ksen.
Anders Jensen.

Svend Sørensen. Hjerrild Iver8en.
Gunnar Madsen.Hans H. Hans en.

iiiZ •• iWlilitli:,,,.1 >. ;,,~,



f

I~..;e
\.. i,

'\~

'1:.;. I

I

I
I

I

i
l

I

REG. NR . ./9~9 1"
Afskri ft '10

Matr. nr. 3 Glud.

Stempel~og gebyrfri i h~ t~ § 33 Anmelder:
i l. nr4 140 af 7. maj 19370 Fredningsnævnet for

Vejle amt"

Fredningsdeklaration.

Underskrevne godsej er Mogens Glud til "Jensgaard II indgår herved på. for
at bidrage til at værne om Glud kirkes frie beliggenhed, at nedennævnte are-
al af den mig tilhørende ejendom matr ..nr. 3 af Glud by og sogn, fredes som

nedenfor anført.
Arealet beskrives således:
Det areal, der ligger indenfor en afstand af 50 m fra kirkegårdsdigets

nuværende fod.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der må ikke anbringes trans-

formatorstationer, telefon-eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne
til beboelse eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

Ar4alet må dog eventuelt afhændes til udvidelse af kirkegården.
For fredningen ydes intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration må lyses på min ejendo, matro nr~ 3 af Glud

og de matr. nre., i forbindelse med hvilke den er noteret som samlet ejen-
dom.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menighedsrådet
for Glud hver for sig.,

IIJensgaard ", den 3/12 1952..
Mogens Glud ..

Godke.ndes i hl' t.. § 11 i lo nr. 140 uf 7",maj 1937 ..
Fredningsnævnet for Vejle amt, den 27. deo. 1952..

P •. n ... v".

C ..Rudbeck.
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Matr. nr. 5~ Glud. Anmeldera

Fredningsnævnet for

Vejle amt.

st emjlel~oggebyrtri i h. t. § '3

i l. nr. 140 at 7. maj 1937.

lredningsdeklaraiion.

Underskrevne enketru lamilla Karoline Juelsen, f. Gregersen, at

Glud, indgår herved på for at bidrage til at ~rne omGlud kirkes frie

be~iggenhed, at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom matr.

nr. 5! at Glud by og sogn fredes som nedenfor anført.

Arealet beskrives såledesl

Det areal, der ligger indenfor en afstand af 50 m fra det nuvæ-

rende kirkegårdsdiges fod.

J'redningen har følgende omfang.

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Der må ikke anbringes

transformatorstationer, telefon-eller telegratmaster, skure, udsalgsbo-

der, vogne til beboelse eller lignende skønhedeforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til eventuel afhændelse at arealet til

udvidelse af kirk~rd.

J'or tl"edningen ydes intet vederlag.

Denne f redningsd eklarat ion må lyses på min ej endollmatr. nr. 5,!

Glud og de Ila~r. nr •• , i forbindelse med hvilke den er noteret SOli samlet

ejendom.

Påtaleretten tilkommer tredningsnævnet for Vejle amt og menigheds-

rådet for Glud hver for sig ..

Glud, 6'. 2. deobr-. 1952.
Kamilla Juelsen.

Godkendes i h. t. § 11 i l. nr. 140 af 7. maj 1937.

J'redningsnævnet for Vejle amt, den 27. deo. 1952.
p. n. v.

C. Rudbeck.

,t,.""" .
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Afgørelser - Reg. nr.: 01969.09

Dispensationer i perioden: 29-11-1990



~t'ft:UNIN'GSNÆVNET FOR

VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
RETTEN I HORSENS 3. AFD.
8700 HORSENS

Tle(05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

(/./707°7
HORSENS, DEN 29. nov. 1990
FA. NR. 57/1990

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

3 O NOV. 1990

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amaliegade 13, 1256 København K) af bl.a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfred nIngsnævnet.

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden
tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser ifølge tinglyste
servitutter er forbeholdt.

Ifølge naturfredningslovens § 64 a bortfalder en tilladelse, der er
meddelt af fredningsnævnet elTer Overfredningsnævnet i henhold til
kap. VI eller § 53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens
meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,
der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven, en
fredningske~~ø;flse.

Slotsm&rken 15,2970 Hørsholm

Erik Laursens
Langelinie 2,
8700 Horsens

Tegnestue A/S,'

e
_ Ang. bygning for graverfaciliteter ved Glud Kirke, matr. nr. 3 Glud
,bY, Glud.

Den 29. oktober 1990 har De til Fredningsnævnets udtalelse fremsendt
ansøgning om godkendelsp af ovennævnte projekt.

Sagen har været forelagt for Vejle Amtskommunes fredningsafdeling,
som i en sk~ivelse af 19. november 1990 udtaler:
" ---

Der ansøges om dispensation i henhold til naturfrpdningslovens § 34
fra en fredningsbestemmelse fra 1952 om friholdelse af kirkeomgivel-
sen for byggeri. Den planlagte servicebygning vil berøre et 3 m bredt
fredet areal uden for kirkegårdens sydvestlige hjørne. Det ansøgte

I
Vil ikke komme i afgørende strid med fredningens formål. Især ikke

'såfremt eksisterende formentlig udtjente kapel-, toilet- og redskab s-
bygninger, der også ligger på fredet areal hvor bebyggelse er uønsket,
fjernes i forbindelse med nybyggeriet ••Det anbefalet, at Fredningsnævnet meddeler dispensation som ansøgt
på betingelse af, at nuværende redskabsbygning på matr. nr. 3 samt
kapel- og toiletbygning på matr. nr. 5 a Glud by, Glud, fjernes senest
; år efter nybyggeriets afslutning
----------".
Projektet er godkendt af Haderslev stift, Kgl. Bygningsinspektør Johan
Richter og kirkegårdskonsulent Th. Have.

~~FredningSnævnet kan tiltræde det af Fredningsafdelingen anførte og med
Mi1jømi~~ herefter dispensation til det ansøgte på beting~lse af, at den
Skov- og Naturstyre1sen ....
J.nr. SN "\"l..1'7 / 10- (!:)00 L- ..
Akt. nr. G...
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nuværende redskabsbygning på matr. nr. 3 samt kapel- og toiletbyg-
ning på matr. nr. 5 a Glud by, Glud, fjernes senest i år efter ny-
byggeriets afslutning.

J. Bruun

•
I

Kopi til: Vejle Amt j.nr. 8-70-21-2-619-13-90
Danmarks Naturfredningsforening
Skov-og Naturstyrelsen
Juelsminde Kommune
Juelsminde Kommunes Vurderingsråd
Haderslev Stift
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